BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 04-08-2020 r.

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
Hanna Machińska
IX.517.1702.2017.TR

Pan
Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki
Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
ul. Aleksandrowska 159
91-229 Łódź
konsultant.krajowy.psychiatria@umed.lodz.pl

Szanowny Panie Profesorze,
Rzecznik Praw Obywatelskich od początku powstania Krajowego Ośrodka
Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostynie (dalej: KOZZD lub Ośrodek)
prowadzi konsekwentne działania zmierzające do kompleksowych zmian w sposobie
funkcjonowania Ośrodka. Widząc szansę poprawy sytuacji pacjentów KOZZD w
działaniach generalnych, wielokrotnie kierował wystąpienia do Ministra Zdrowia, Ministra
Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Pacjenta, Sejmowych i Senackich Komisji, a nawet
Prezesa Rady Ministrów. Wizytował też placówkę osobiście, jak i delegując podległych
sobie pracowników. Chcąc nakreślić problematykę funkcjonowania Ośrodka, Rzecznik
organizuje spotkania z sędziami wydziałów cywilnych sądów okręgowych, w których
rozstrzygane są sprawy w ramach ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub
wolności seksualnej innych osób (dalej zwana ustawą z dnia 22 listopada 2013 r.), jak
również seminaria, dążące do wypracowania propozycji rozwiązań zdiagnozowanych w
Ośrodku problemów.
Jedną z istotnych kwestii wymagających pilnego rozwiązania jest sytuacja
pacjentów, którzy z uwagi na zdiagnozowane choroby psychiczne nie powinni przebywać
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w Ośrodku. Z informacji posiadanych przez Rzecznika wynika, iż w KOZZD przebywają
trzy takie osoby, wobec których Dyrektor za każdym razem przedstawia sądowi
negatywną opinię o zasadności ich przebywania w Ośrodku.
Z moich rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia wynika, iż w 2019
roku Pan Profesor wizytował KOZZD i interesował się wskazanym zagadnieniem.
Uprzejmie proszę więc o przedłożenie informacji, czy z przedmiotowej wizytacji zostało
sporządzone sprawozdanie, a jeżeli tak, to będę wdzięczna za udostępnienie jego kopii.
Dodatkowo bardzo proszę o poinformowanie Rzecznika, czy monitoruje Pan
sytuację chorych psychicznie w Ośrodku w Gostyninie oraz czy zgłaszał Pan organom
władzy potrzebę znowelizowania przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2013 r., w taki
sposób, aby systemowo uregulować możliwość umieszczenia wymienionych osób w
zakładzie psychiatrycznych bądź w domu pomocy społecznej dla osób chorych
psychicznie.
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